
Vecka 39 hos Isbjörnarna   


Förra veckan


Läs vår blogg om vecka 38: https://isbjornarna.blogspot.se/


Läs även din Isbjörns skoldagbok, där finns information om veckan som var. Låt dem 
berätta utifrån sina symboler och läsa sin text. Jag önskar att ni skriver en signatur 
att ni läst så att det blir ett viktigt dokument för Isbjörnen.  


Senso-papper till Sanna

Idag sände jag hem ett papper med eleverna som ni föräldrar ska fylla i. Pappret är 
till Sanna som underlag för den sensomotoriska träningen. Vänligen fyll i och returnera 
till skolan så snabbt som möjligt.


Hälsning från IFK Mariefred Hockey - Team09

Tycker du precis som vi om att åka skridskor och träna tillsammans med nya & gamla 
kompisar? Kom och prova på ishockey med oss i vinter! Vi har låneutrustning om du 
behöver! Tag gärna med en kompis! Varmt välkommen att höra av dig om du vill prova 
eller om du bara har frågor!

Mvh. Tränarna och alla spelare i Team09

 Jesper Höglin (070-8706997)

 jesper.hoglin@live.se


Tveka inte att höra av er om ni undrar över något. Ha en fin helg! /Sara 

https://isbjornarna.blogspot.se/
mailto:jesper.hoglin@live.se
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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15 
9.00

Svenska 

Veckans ord

Idrott 
ute


fotboll

Matematik 

hela tiotal

Matematik 

addition med 
tiotalsövergång

Engelska 

lessons

9.00 
9.30 R A S T 

9.30 
10.15

Matematik 

Vad har jag lärt 
mig?

Svenska 

att skriva sig 
till läsning


Bild 

varma och 
kalla färger


NO 

allemansrätten

9.15-10.00 
Idrott 

ute

fotboll

10.15 
11.00

SO 

tillsammans

Svenska 

Diamantjakten

Svenska 

vår vecka

diktamen

göra klart

11.00 
12.00 LUNCH + RAST

12.00 
12.45

Engelska 

this or that


NO 

allemansrätten

Idrott 

ute

fotboll

SO 

tillsammans

Matematik 

Göra klart

12.45 
13.30

Idrott 
ute


fotboll

Matematik 

taluppfattning

problemlösning

Svenska 

skriva 
berättelse

Dans 

med Strängnäs 
kulturskola

(stödlektion)

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Svenska 

Skoldagboken 
tillbaka till 

skolan

Engelska 

läs text som vi 
skrev i måndags


Svenska 

Diamantjakten

kapitel 6

Svenska 

Veckans ord 
kapitel 5


